
Interseccions 2018: Educació en diversitat
Del 25 al 27 de setembre de 2018
Inscripció gratuïta a través de: 
esdeveniments.uv.es

Interseccions és un espai de formació 
interdisciplinari dirigit a l’estudiantat de 
màster i doctorat de la Universitat de 
València per treballar la diversitat des 
d’una perspectiva crítica i interseccional. 
Aquest espai s’emmarca dins de 
diversitats, iniciativa d’igualtat en la 
diversitat de la Universitat de València.

interseccions
espai de formació
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Terrassa de la Biblioteca d’Educació Maria Moliner

Recepció i lliurament de material.
Presentació de l’espai de formació.
Elena Martínez, vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat de la Universitat de València, i ruth mestre, 
cap d’iniciatives sobre diversitat de la Universitat de 
València.

Conferència inaugural: 
Habitar la frontera: cossos i sexualitats dissidents.
Esther (Mayoko) Ortega, pensadora, activista antiracista 
feminista en ConcienciaAfro i docent universitària en 
Tufts‑Skidmore Spain.

Descans

Diàlegs sobre educació i diversitat afectivosexual 
i de gènere.
Miquel Oltra, Ricard Huerta i Inmaculada López; professors 
i professores de la Universitat de València, i Sonia Renovell, 
professora de Florida Universitària.

Descans

Tallers simultanis:
—  Taller 1: Recursos artístics i multimodals per a treballar 

la igualtat, les identitats i les diversitats en l’aula.
  Víctor Parral, activista LGTBQ i professor d’arts 

plàstiques en secundària i batxillerat.
—  Taller 2: Metodologies per a treballar la diversitat a 

través de l’art contemporani en centres educatius.
  Luis Noguerol, activista en Lambda i gestor cultural 

en Culturama.
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Terrassa de la Biblioteca d’Educació Maria Moliner

Racisme i apartheid, les claus del conflicte.
Ana Giménez, professora de la Universitat Jaume I.

Descans

Diàlegs sobre educació i diversitat ètnicocultural.
Angeles Solanes, Laura Monsalve, Carmen Carmona i 
María Alcantud; professores de la Universitat de València.

Descans

Tallers simultanis:
—  Taller 1: Immigració i estereotips. Un recurs per a 

les aules.
 Nico Climent, professor de secundària.
—  Taller 2: Afroespanyolxs. Invisibilització, racisme 

i solucions.
 Deborah Ekoka, gestora cultural en United Minds.

Educació intercultural: escola i minories ètniques.
Dolores Juliano, antropòloga social.
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09:30

10:30

12:00

12:30

14:00

16:00

18:30

Terrassa de la Biblioteca d’Educació Maria Moliner

Intersexualitat i esport.
Jonanthan Ospina, professor de la Universidad Isabel I 
de Burgos.

Protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la 
identitat i l’expressió de gènere i la intersexualitat.
José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana 
d’Igualtat en la Diversitat de la Generalitat Valenciana.

Descans

Diàlegs sobre pràctiques pedagògiques inclusives, 
pedagogies queer en educació física i experiències de 
persones trans.
Pepe Devís, Jorge Fuentes i Sofia Pereira; professors i 
professores de la Universitat de València.

Descans

Tallers simultanis:
—  Taller 1: Projectes trans-didàctics.
 Fani Grande, escriptora i bloguera.
— Taller 2: Materials d’educació sexual: «Els nostres   
 cossos, els nostres drets».
 Rosa Sanchis, professora d’institut.

Tango queer.
Aramo Olaya i Yui Black, ballarins professionals.


